
وهلذا قال:  ؛عن اجلنة أو عن الشجرة ؟ عن اجلنة :)) أي فأزلهما الشيطان عنهانا مثله. ((و كييغويهما حىت 

 ؛ألما كانا يف أحسن ما يكون من األماكن جنة ؛النعيم ا فيه مننمما كا)) أخرجهما أخرجهما مما كانا فيهف((

 (( :هلما اهللا قال أي ))وقلنا (( ؛أذن هلما من باألكل من حيث شاء ومع ذلك أخرجهما الشيطان مما كانا فيه

 :يقل ومل ؛للجمع اخلطاب ))اهبطوا(( ))حين إلي ومتاع مستقر األرض في ولكم عدو لبعض بعضكم اهبطوا

  .نعم ))عدو لبعض بعضكم (( :قال ذاوهل ؛الشيطان ؟ وزوجه آدم ىلإ انضاف الذي فمن ؛اهبطا

 األرض في ولكم(( وحواء آلدم عدو الشيطان آلخر؟ل عدو الذي من ))عدو لبعض بعضكم اهبطوا وقلنا (( 
 ؛النعم من اهللا آتاكم مبا فيها تتمتعون وسوف األرض يف تستقرون سوف أنكم يعين )) حين إلي ومتاع مستقر

    . الساعة قيام وهو ))حين ىلإ(( لب الدوام وجه ىعل ال لكنو 

  )).عنها الشيطان فأزلهما(( :لقوله ؛الشيطان ميليه الذي الزلل وقوع من احلذر أوال: فوائد اآلية يف

 أن عليه يصرب مل الشيطان فإن ؛أباهم أغر كما آدم بين يغر الشيطان نأ :ىأخر  آية إىل الضمب افوائده ومن 

 هل آدم يا وقال (( ))الناصحين لمن لكما إني وقاسمهما ((بغرور دهلما بل ؛الشجرة هذه من كال هلما يقول
 فليحذر وعليه ؛الشجرة من يأكال أن ماهير تغ اليت باألشياء ىفأت )) ىيبل ال وملك الخلد شجرة ىعل أدلك

 كانت إن مث ؛عينه يف املعصية فيصغر له فيوسوس لإلنسان يأيت قد الشيطان ،الشيطان وساوس من اإلنسان

 أن ، احذر عدوكعدوك احذر لذلكو  ؛االختيار عليه فيسهل منها يتوب بأن مناه تصغريها من يتمكن مل كبرية

  . يغرك

  )). عدو لبعض بعضكم (( :تعاىل لقوله ؛لإلنسان عدو الشيطان أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

   .الشريف  همعوإيقا آدم بين عن اخلري إزالة ىعل حيرص الشيطان أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 الشيطان من النجوى إنما (( :تعاىل قال كما والغم واهلم احلزن اإلنسان قلب يف يلقي الشيطان أن :ذلك ومن
 إىل النعيم من ))فيه كانا مما أخرجهما(( :يقول فهنا )) اهللا بإذن إال شيئا بضارهم وليس آمنوا الذين ليحزن

  . ذلك فيه انجيد ماال

 وزوجك أنت اسكن آدم يا(( :فقوله ؛قدريا ويكون شرعيا يكون تعاىل اهللا قول أن : الكرمية اآلية فوائد ومن
 ألنه ؛كوين أنه الظاهر ))عدو لبعض بعضكم اهبطوا وقلنا : ((وقوله ي؛شرع هذا )) منها كال و الجنة

 لكن شرعيا قوال يكون أن وحيتمل  كوين قول هذا لكن ؛هبطا ملا إليهما األمر عاد لو أنه يعلم وتعاىل سبحانه

  واهللا أعلم. كوين قول نهأ عندي األقرب



 ىأعل من يكون واهلبوط)) اهبطوا(( :قوله من ؟ أين من تؤخذ ؛عال كانم يف اجلنة أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

  .أسفل إىل

 هذه تأملوا ))عدو لبعض بعضكم اهبطوا (( :لقوله ؛اجلنة يف معهما كان الشيطان أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

  ؟أوال يصح هل الفائدة

  .يصح: الطالب  

 نسبةالب السماء ومن ،وحواء آلدم نسبةالب اجلنة من السماء من يعين ))ااهبطو(( :يقال أن حيتمل،:الشيخ 

  .  أبوينا يضل أن ألجل امتحانا اجلنة دخل الشيطان أن وحيتمل ؛للشيطان

 لقوله ؛األرض يف إال يعيشوا أن ميكن ال ،آدم لبين األرض يف إال العيش ميكن ال نهأ: الكرمية اآلية فوائد ومن

 تموتون وفيها تحيون فيها (( :تعاىل قوله هذا ويؤيد  ))حين إلى ومتاع مستقر األرض في ولكم(( :تعاىل
  .))تخرجون ومنها

 املراكب بعض يف أو الكواكب بعض يف إما األرض غري يف يعيشوا أن الكفار حماولة أن نعلم ذلك ىعل وبناء  

  . األرض مستقرهم يكون أن البد ألنه ؛شيء جتدي ال حماولة

    )). حين ىإل ومتاع مستقر األرض في ولكم(( :لقوله ؛الدنيا يف آدم لبين دوام ال أنه :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 اهللا من ورغمورضي  وقبل خذأ نهأ يعين ىتلق )) عليه فتاب كلمات ربه من آدم فتلقي (( :تعاىل اهللا قال مث 

 هذه هي فما ؛الكلمات هنا الفاعل فيكون ))كلمات ربه من آدم ىفتلق (( :قراءة ويف ؛كلمات تعاىل

 من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا قاال(( :ىلاتع قوله هي الكلمات ؟الكلمات
 مل إن بأنه عزوجل هللاإىل ا اوتضرعهم أنفسهما وظلما أذنبا بأما وحواء آدم اعرتاف فالكلمات إذا ))الخاسرين

   . اخلاسرين من لكانا ويرمحهما هلما يغفر

   ؟ آدم من خلقت حواء أن شيخنا قلتم : السائل

 بينخلق  يف تليس  لكنها ؛مين بضعة إا :فاطمة يف قال والرسول ،منه خلقت؟ أين منأن تكون منه؟ : الشيخ

   .به علمأاهللا  وجه ىعل تخلق ؛دافق ماء من خلقت ألا ؛آدم

 ))اهبطا(( :تعاىل قوله يف ورد ولكن وإبليس وحواء آلدم أمر أا ))اهبطوا وقلنا(( :تعاىل قوله يف قلتم:السائل  

  ؟ رأيكم فما

 من للشيطان بالنسبة يعين ))اهبطوا(( :قوله يف اخلطاب إليه وجه الشيطان نأ ا يؤيدمم هذا نعم أي: الشيخ

   . اجلنة من وحواء آلدم بالنسبة السماء



  ؟ النجوى تكون كيف:السائل  

 أو والسالم الصالة عليه النيب إليهم أقبل إذا املنافقون وكان وصاحبه الرجل بني اخلفي الكالم النجوى:الشيخ 

   .ذلك غري أو إيذائه أو قتلهب يتحدثون يكونوا أن له اعوتروي للمؤمن  ةإغاظ بينهم يتهامسون ةصحابال نم غريه

  للشيطان ؟ نجوىال تكون كيف: السائل 

   نعم هو الذي ميليها، هو الذي ميليها على من فعلها.:  الشيخ 

  ؟ األرض ىعل ما إباحة ))حين إلي ومتاع((: تعاىل قولهيف  هلشيخ بارك اهللا فيك : السائل

  إباحة؟ : الشيخ

  إباحة ما على األرض؟:السائل  

 األرض في ما لكم خلق الذي وهو (( هذا من أصرح ىأخر  أية ويف يؤخذ نعم أطلق املتاع؟ يعين أنه: الشيخ
   .)) جميعا

  ؟ اهللا رمحة نع مطرود وهو اجلنة يف ومها وحواء دمآل الوسوسة من الشيطان متكن فيك: السائل

 يف امعهم ليس نهإ قلنا وإذا معهم يسكن فهذا نةاجل من أي ))منها اهبطوا(( :قوله إن إنه :قلنا إذا أما : الشيخ

   .ويناديه خياطب الشارع يف ورجل بيته يف اإلنسان ميكن أال ؛بعيد من ولو هلما يوسوس أن ميكن فإنه اجلنة

  ؟ وحواء آدم يراه مرئيا الشيطان كان هل: السائل

  كيف؟: الشيخ

  آدم وحواء ؟ :الشيطان يراهالسائل  

    .يرياه كانا أما الظاهر لكن الشك يرامها هو ،يرامهاواهللا أعلم  كان نهأ الظاهر هو:الشيخ  

 غري من خلقت حواء وأن أم وال أب غري من خلق آدم أن:  بعضهم قول صحةمدى  ما الشيخ فضيلة:السائل  

  ؟قول صحيح الهذا  أب غري من خلق السالم عليه عيسى وأن أم

   . أب بال أم من وعيسى ،أم بال أب من وحواء ،أم وال أب ليس من  من طني من خلق آدم صحيح : الشيخ

 قبل اجلنة دخلواعليه الصالة والسالم  رسولكذلك الو  وحواء آدم أن نعلم هنا من.  إليك اهللا أحسن: السائل 

  ؟ اجلنة وادخل من األنبياء وغريهم كلهنا هل اآلخرة دار

   . أعلم ال ناأ نعلم ما:الشيخ  

 )) إبليس إال فسجدوا آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ (( :تعاىل قوله يف يقول فيمن رأيكم ما شيخ: السائل

  ؟ املالئكة من كان إبليس أن ىعل يدل هنا فاالستثناء



 ))ربه أمر عن ففسق الجن من كان إبليس إال فسجدوا((:  لقا تعاىل اهللا بأن هذا ىعل نرد نعم أي: الشيخ

 وهو هو عنصره إىل عاد وهلذا ؛عنصرهم عن خمتلف عنصره هلكن معهم مجلتهم يف أي املالئكة من كان وأنه

    . نور من خلقواأم  وهمعادوا إىل عنصرهم و  ؛النار

 عن ى فكيف )) واخشوني تخشوهم فال دينكم من كفروا الذين يئس اليوم (( :تعاىل قوله يف: السائل

  ؟ اجلواب فما يئسوا أم أن أخرب أنه مع خشيتهم

  ؟ هااذكر اآلية  قبلها ال ، املشركون وكان ))دينكم لكم(( :قال ملاويش اإلشكال؟ : الشيخ

   )) ؟اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم واخشوني((: السائل

 الفاء )) واخشوني تخشوهم فال دينكم من كفروا الذين يئس اليوم (( : يقول جيد إشكال هذانعم  :الشيخ 

 فما ؟يئسوا مأ أخرب نهأ مع خشيتهم عن ى فكيف قبلها ماع فرع بعدها ما أن ىعل تدلو  عاطفة أا الشك

  ؟ اإلشكال فهمتمما  وأ ؟ اجلواب هو

  :...... الطالب

 ختشوهم فال الكرة لكم دواعاأ إذا لكن ؛واستبعدوا أن ترجعوا عنه دينكم من يئسوا أم عىنامل إن الظاهر : الشيخ

  . اعلم اهللالكن  حممد قال ما مثل يظهر ما هذاذا؛ يف ه

  شيخ .يا انتهى الوقت : الطالب 

  انتهى الوقت . :الشيخ 

َها اْهِبطُوا قـُْلَنا الرِحيمُ  التـوابُ  ُهوَ  ِإنهُ  َعَلْيهِ  فـََتابَ  َكِلَماتٍ  رَبهِ  ِمنْ  آَدمُ  فـَتَـَلقى((: الطالب  َفِإما َجِميًعا ِمنـْ
بُوا َكَفُروا َوالِذينَ ) 38( َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفَال  ُهَدايَ  تَِبعَ  َفَمنْ  ُهًدى ِمني يَْأتِيَـنُكمْ  بِآيَاتَِنا وََكذ 
 َوَأْوُفوا َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الِتي نِْعَمِتيَ  وااذكر  ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا) 39( َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  النارِ  َأْصَحابُ  ُأولَِئكَ 
قًا َأنـَْزْلتُ  ِبَما َوآِمُنوا) 40( فَاْرَهُبونِ  َوِإيايَ  بَِعْهدُِكمْ  ُأوفِ  بَِعْهِدي لَ  َتُكونُوا َوَال  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدَوَال  بِهِ  َكاِفرٍ  َأو 
   )).تـَْعَلُمونَ  َوَأنـُْتمْ  اْلَحق  َوَتْكُتُموا بِاْلَباِطلِ  اْلَحق  تـَْلِبُسوا َوَال ) 41( فَاتـُقونِ  َوِإيايَ  َقِليًال  ثََمًنا بِآيَاِتي َتْشتَـُروا

 أخذ أي ))ىتلق(( )) كلمات ربه من آدم ىفتلق (( :تعاىل اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ  الشيخ :

 وإن أنفسنا ظلمنا ربنا (( :تعاىل قوله هي الكلمات وهذه ؛وأخذها تقبلها الكلمات هذه هيلإ اهللا ىقأل ما حني
 الربوبية وهي ؛آدم إىل الربوبية إضافة فيه هذا )) ربه من((: وقوله  ))الخاسرين من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم

 والتوبة )) الرحيم التواب هو إنه (( .عليه ربه فتاب يعين ؛اهللا ؟ من الفاعل )) عليه فتاب(( :وقوله اخلاصة

 تعليل اجلملة هذه)) الرحيم التواب هو إنه (( ؛عزوجل ربه إىل رجع إذا املذنب عن والعفو املؤاخذة رفع :هي



 ))التواب هو(( :ولهقو  ))؛الرحيم التواب(( :العظيمني االمسني هذين ىمقتض هذا ألن ))عليه فتاب(( :لقوله

 أو الصفة قبلما  نأل ؛والصفة اخلرب بني الفصل :نقول ال هنا ؛والتوكيد ويش بعد؟ احلصر يفيد الفصل ضمري هو

 من نستفيد إذا ؛به يوصف وال يوصف ال نهإ :النحويون يقول والضمري ؛ضمري صفة يكون أن حيتمل ما قبل

  . واحلصر التوكيد :امه فقط فائدتني هنا الفصل ضمري

 علينا اهللا من التوبة أكثر فما ؛العباد ىعل عزوجل اهللا توبة لكثرة وذلك من تاب مبالغة صيغة  ))التواب((: وقوله

 ىعل تعاىل هللا أن واعلم ؛تواب نفسه اهللا ىمس فلذلك ؛التائبني أفراد باعتبار التوبة أكثر وما ؛منا فرد كل ىعل

 العبد يوفق نهأ يعين ؛التوبة قبول :الثانية والتوبة ؛للتوبة التوفيق :وهي العبد توبة قبل األوىل التوبة :توبتني عبده

 إذا حتى خلفوا الذين الثالثة ىوعل((: وتعاىل تبارك اهللا قال القرآن يف وكالمها ؛عليه اهللا فيتوب ،فيتوب لتوبةل
 عليهم تاب ثم إليه إال اهللا من ملجأ ال أن وظنوا أنفسهم عليهم وضاقت رحبت بما األرض عليهم ضاقت
 توبة عليهم اهللا فيتوب ؛اهللاأي ليتوبوا إىل  ليتوبوا للتوبة التوفيق توبة األوىل التوبة هذه إذا ؛ليتوبوا تاب ))ليتوبوا

 لتوابا إذا)) السيئات عن ويعفوا عباده عن التوبة يقبل الذي وهو: ((تعاىل قوله ففي القبول توبة وأما؛ القبول

 ؛التوبة قبول: والثاين ؛للتوبة التوفيق :األول :نوعني أو ،قسمني ىعل تعاىل اهللا وتوبة ؛تاب من مبالغة صيغة

                                        . العظيم القرآن يف وكالمها

 ضمن يف داخل ))الرحمنـ((ف هذا ىوعل ؛عباده من شاء من إىل الواصلة الواسعة الرمحةا ذو  يعين ))الرحيم((

 ذكرا وإن اآلخر ضمن يف أحدمها دخل وحده ))الرحيم(( أو وحده ))الرحمن(( ذكر إذا ألنه )) ؛الرحيم((

    .الفعل باعتبار ))الرحيم((و الصفة باعتبار ))الرحمن(( صار مجيعا

 فيها كانت  اليت كلماتهلذه ال وفقه حني آدم أبينا ىعل وتعاىل اهللا سبحان اهللا منة : الكرمية اآلية هذه فوائد من

  . )) كلمات ربه من آدم ىفتلق(( :لقوله ؛التوبة

 أحد  ىعل منّ  إذا اهللا بأن يشعر إنسان كل ألن ؛احلقيقة يف علينا منة هي أبينا ىعل اهللا ةمنّ  أن: فوائدها ومن

   عليه مانا كان أجداده

 من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا((  :اإلنسان قول أن:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 
                                                                                          .عبده ىعل اهللا توبة لقبول سبب )) الخاسرين

 :التوسل من أنواع فيها ))الخاسرين من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا (( يف أي وفيها

 ؛اهللا ىلإ األمر تفويض :الثالثة واحلالة ))أنفسنا ظلمنا(( العبد حبال التوسل :والثاين ؛بالربوبية التوسل األول

                                     . توسل فهو له يغفر مل إذا العبد ذكر فيها أيضا ))نكونن من الخاسرينلألن (( قولي رمبا :والرابعة



 الكلمات وتلقي كلمات منه ىتلق ؟ ذلك كيف ؛مسموع بصوت يتكلم تعاىل اهللا أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن

 بصوت يسمع بكالم يتكلم تعاىل اهللا أن واجلماعة السنة أهل عليههذا هو الذي و  ؛الصوت بسماع إال يكون ال

    .ةءمقرو  وحروف مسموع

 التوفيق األوىل تان:من ذلكيف  فيكون ؛التوبة بقبول آدم ىعل عزوجل اهللا منة:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن    

                                                 . ))عليه فتاب(( :قال حيث التوبة قبول :والثاين ؛اهللا من الكلمات ىتلق حيث لتوبةل

 تعاىل اهللا نإف اهللا طاعة إىل الرجوعو  اهللا ىلإ األمر تفويض يف صدق إذا اإلنسان أن: الكرمية اآلية فوائد ومن

 أتاه ومن باعا إليه  اهللا تقرب راعاذ إليه تقرب من(  عبده من أكرم اهللا أن كثرية شواهد له هذاو  ؛عليه يتوب
                                                                      .اإلنسان كرم من وأبلغ ىأعل عزوجل اهللا فكرم )هرولة أتاه يمشي

  . ))والرحيم التواب(( :الكرميني االمسني هذين إثبات :الكرمية اآلية فوائد ومن

 بالتوبة اختصاصه املراد ولكن ؛الفصل ضمري بدليل ؛والرمحة بالتوبة اهللا اختصاص :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 أشبه وما أمته ىعل ابنه ىعل عبده ىعلمثال  يتوب قد اإلنسان نأل ؛توبة كلب ليس ؛غريه عليه يقدر ال اليت

 خاصة هذه )) اهللا إال الذنوب يغفر ومن : ((قوله يف املذكورة وهي اهللا ال يقدر عليه إال اليت توبةال لكن ؛ذلك

 باهللا ينحصر ال ثابت هذا ببعض بعضهم اخللق رمحة أما ؛هللا إال تكون ال اليت الرمحة ا املراد الرمحة كذلك ؛باهللا

    ) .الرحمن يرحمهم الراحمون(  :والسالم الصالة عليه النيب قال وهلذا ؛عزوجل

 أو اجلمع املراد وهل ؛اجلمع ىعل تدل الواو ))اهبطوا(( )) جميعا منها اهبطوا قلنا (( :عزوجل اهللا قال مث   

 فمن ؟ثالثة اجلمع أقل أو اثنان اجلمع أقل هل خمتلفون العلماء ألن ؛اثنان اجلمع أقل أن ىعل بناء التثنية املراد

 ؛وإبليس وحواء آدم :قال ثالثة اجلمع أقل :قال ومن ؛فقط وحواء آدم هنا املراد :قالوا اثنان اجلمع أقل إن :قال

 ؛كلمهمايو  هلما يوسوس حوهلا هو ولكن آلدم يسجد أن أىب حني منها خرج اجلنة يف يكن مل وإن إبليس ألن

 الضمري أن يؤيد مما وهذا  ؛اهبطا فيها ؟ باأللف اهبطا آنقر يف ال هل )) جميعا منها اهبطوا(( :مجيعا هلم فقيل

.  ))اهبطوا(( يف الواو من حال وهي ؛االثنني أي ))جميعا منها ااهبط((  ؛فقط اثنني ىعل تدل إمنا الواو هنا

 بنون مؤكد فعل أيضا ))يأتينكم((و للتوكيد زائدة وما شرطية نإف ما إن أصلها إما )) ىهد مني يأتينكم فإما((

 فإما (( ؛وتقديرا لفظا كيد التو بنون التصاله ؟ ملاذا ؟ أيش ىعل مبنيا كان بل جمزوما يكن مل ولذلك ؛التوكيد
 اهللا يوحيه الذي بالوحي وذلك علما أي ))ىهد مني يأتينكم إماف(( طيب )) تبع فمن ىهد مني يأتينكم

 جواب هي الفاء بعد اجلملة نأل ؛ الشرط جواب لجوابل رابطة هنا الفاء ))تبع فمن (( ؛ورسله أنبيائه إىل تعاىل

 الشرط)) فعل تبع((و شرطية من  ))تبع فمن(( :وقوله ؛امسية فعلية؟ وال امسية هنا ءالفا بعد واجلملة الشرط



 (( مجلة اآلن الشروط ستأخذ انظر مبتدأ وخوف نافيه وال  أيضا للجواب رابطة ))خوف فال(( :قوله يف والفاء

 فمن(( :جواب  ))خوف فال (( :ومجلة ))فإما يأتينكم: (قوله يف إن جواب ))خوف فال يهدا تبع فمن
 اهللا وأضافه ؛ألحكامه وامتثاال أخبارهب تصديقا به أخذ أي ))هداي تبع فمن ىهد مني يأتينكم فإما(( ))تبع

 فيما ))يحزنون هم وال(( يستقبل فيما  ))عليهم خوف فال(( ؛به عباده وأمر عزوجل أنزله الذي ألنه لنفسه

 ألم سبق عما حيزنون هم وال آمنون ألم ؛يستقبل مما عليهم خوف ال الطمأنينة غاية مطمئنون هم بل ىمض

    . الصاحل بالعمل فيه وقاموا اغتنموه قد

أبكر؟ من  من إال يكون ال واهلبوط ))اهبطوا(( :لقوله األول يف عاليا كان آدم أن :منها: فوائد اآلية هذه يف

  أين؟

  من السماء؟  : الطالب

 عن عبارة هي أو ؟اخللد جنة هي آدم اسكنها اليت اجلنة وهل طيب. ىأعلال؛ اهلبوط ال يكون إال من : الشيخ

 أا به املقطوع نقل مل إن والصحيح للعلماء قوالن هذا يف األار؟ كثري النبات كثري األشجار كثري عظيم بستان

 قلنا ؟منها خيرج مل دخلها من واجلنة الصحيح هو هذا إن تقولون كيف يقال وال ؛آدم أسكنها اليت ىاملأو  جنة

 ىاملأو  جنة أا الراجح قولفال هذا ىوعل ؛فال اآلن أما مةاالقي يوم البعث بعد ؟ مىت منها خيرج مل دخلها من نعم

  : املشهورة ةيميامل يف القيم ابن يقول هذا ويف

   المخيم وفيها ىاألول منازلك         فإنها عدن جنات ىعل حيف              
  .)) قلنا(( : لقوله ؛هللا الكالم إثبات:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومنطيب . األوىل منازلك قال

 صح ما ذلك مسعوا  أم ال فلو )) جميعا منها اهبطوا: ((لقوله ءةمقرو  وحروف مسموع بصوت أنه :ومنها 

  . إليهم األمر توجيه

 هذا ىوعل ))جميعا((: لقوله البالغة ومن فصيح العريب األسلوب يف التوكيد أن :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 إذا للرجل فتقول ؛يؤكد أن فينبغي مااه كان إذا الشيء نأل ؛اإلعراب حيث من حال ألنه ؛معنوي توكيد هوو 

  . واحلث التوكيد أيش؟ املقصود مراتعدة  عجل عجل عجل فالن يا :شيء ىعل حتثه أن أردت

  . )) ىهد مني يأتينكم فإما (( :لقوله ؛اهللا عند من ىاهلد أن الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  .  به يأيت الذي هو ألنه ؛عزوجل اهللا من إال ىاهلد تسأل ال أنك :الفائدة هذه لىع ويتفرع

 الوقوع ىعل تدل ال هي نعم :قلنا ؟كإذا ليست ألا ؛الوقوع ىعل تدل ال إن ))يأتينكم إما(( :قائل قال فإن

  .))نذير فيها خال إال أمة من ما(( أنه الواقع هو ما ؛الوقوع ىعل يدل الواقع لكنو 



 عليهم خوف فال(( :لقوله ؛خلفه ومن يديه بني آمن فإنه اهللا ىهد اتبع من أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 
  . ))يحزنون هم وال

 أما ))يحزنون هم وال عليهم خوف فال (( :لقوله ؛غريه أحد ال رابحال فهو اهللا ىهد تبع من أن :فوائدها ومن 

  . ىمض ما ىعل وحزن يستقبل مما خوف بني دائما فهم هؤالء الناس غري غري

 :قلنا حننطيب   ))خالدون فيها هم النار أصحاب أولئك بآياتنا وكذبوا كفروا والذين (( :عزوجلاهللا  قال مث 

 يدل ما  ))يأتينكم فإما(( : الصيغة هذه يف نقول أن ممكن الوقوع ىعل يدل الواقع ولكن الوقوع ىعل تدل ال نإ

   .الواقع هو كما الوقوع ىعل يدل اجلملة توكيد ،التوكيد وهو الوقوع ىعل

 ))كفروا الذين(( ))خالدون فيها هم النار أصحاب أولئك بآياتنا وكذبوا كفروا والذين (( :عزوجل اهللا قال مث

 يف مجلة ))خالدون فيها هم(( ؛مبتدأ خرب ملةاجل ))النار أصحاب أولئك(( عليها معطوف ))اوكذبو(( مبتدأ

 ))اوكذبو(( باألمر ))كفروا(( )) وكذبوا كفروا الذين(( ؛خالدين كوم حال يعين احلال ىعل نصب موضع

 وإما ،استكبار إما :شيئني ىعل يدور الكفر ألن ؛للكفر األساسان مها وهذان ؛واستكبار جحود فعندهم رب؛باخل

  . جحود

 ؛استكبار نعم ؟ وقومه فرعون كفر طيب ؛استكرب لكن مقر هو ، نعمنعم استكبار؟ مقر؟ إبليس؟ كفر ولننظر 

 نفوسهم يف لكنهم ؛مكذبون ألسنتهميف  فهم ))بها جحدوا(( :قال اهللا نأل ؛التكذيبو  حوداجل ظاهره لكنه

 أفعاهلم وباعتبار ؛جحود أيش؟ أقواهلم فباعتبار ؛وجحود استكبار كفرهم إن :قولن أن ميكن إذا مصدقون

  .هلا ينقادوا ومل عنها واستكربوا األعمال عن كفروا  أي ))كفروا الذين(( :فقوله ؛باحلق رونقم ألم ؛استكبار

 لكن ؛شدة األمر زاد الكونية اآليات ذلك إىل ضافان وإن ؛الشرعية اآليات ؟ اآليات أي )) بآياتنا  وكذبوا (( 

 قريش كفار مثالف ؛الشرعية دون الكونية باآليات آمنوا من الكافرين املكذبني من ألن ؛الشرعية اآليات املهم

 وأنه ،مميت وأنه ،حميي وأنه ،الرازق هنوأ ،السموات خالق اهللا بأن يقرون ،الكونية باآليات بآية بأيش؟ مؤمنون

  الشرعية باآليات الكفر أن مادام  ))بآياتنا(( إذا طيب ؛الشرعية باآلياتكافرون  لكنهم ؛األمور جلميع مدبر

 الكونية باآليات الكفر ذلك ىلإ ضافان وإن ؛الشرعية أيش؟ ))بآياتنا(( فلنقل الكونية باآليات الكفر مينتظ

 يعافتر  ال لطريقهم واجتنابا هلم استبعادا البعيد بإشارة إليهم وأشار ؛املذكورون أي ))أولئكو(( ؛وشرا قبحا ازداد

 فيها هم النار أصحاب (( املذكورون أي ))أولئك(( :قال واالستبعاد منهم التربؤ لظاهر لكنهم ؛هلم يةلوتع هلم
 فيه ما كل أبدا املؤمنني يف تأيت ما الكفار يف إال أصحاب تأيت ال وهلذا ؛هلا املالزمون أي أصحاا ))خالدون



 :وقوله؛ صاحب من يالزم أن البد واملصاحب ؛هلا مصاحبون هم الذين املراد ألن ؛الكفار فهم النار أصحاب

  .ماكثون أي ))خالدون اهفي هم((

 يف آيات ثالث ذلك ودليل ؛الدائم املكث بذلك املراد إن :نقول أن يتعني ؟ الدائم أو الطويل املكث املراد وهل 

 ؟اآلية أتيت أين من نعم هات؟ حمجوب  النساء فآية؛ اجلن يف وآية األحزاب يف وآية النساء يف آية :اهللا كتاب

 ما اقرأ ؟ ييحي ما حتفظها ؟ النساء آية منك نريد اجلن ويف األحزاب ويف النساء يف قلت أنا النساء؟ يف هذه

  ؟قبلها

 فيها خالدين جهنم طريق إال طريقا ليهديهم وال لهم ليغفر اهللا يكن لم وظلموا كفروا الذين إن (( : الطالب
   ))يسيرا اهللا ىعل ذلك وكان أبدا

 سعيرا لهم وأعد الكافرين لعن اهللا نإ (( ..؟ جوهر نعم ؟اآلية اقرأ ؟األحزاب ويف ؛متام أحسنت: الشيخ
 جهنم نار له فإن ورسوله اهللا يعص ومن (( ..؟ اجلن يف ؛))نصيرا وال وليا يجدون ال أبدا فيها خالدين
   .))أبدا فيها خالدين

   .األسئلة من فوائد هذه اآية الكرمية. نعم؟ 

 له ينبغي فهل فسر مث كذا و كذا تعاىل اهللا قال:  فقال يفسر أن اإلنسان أراد إذاشيخ بارك اهللا فيكم : السائل

 ىصل النيبأم نقول ألن  )) فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم نوإذا قرأت القرآألن اهللا قال: ((  يستعيذ أن

  ؟ قبلها يستعيذ وال اآلياتيستدل ب كان وسلم عليه اهللا

 فأرجوا استعاذ لو لكن أظن يدخل يف ذلك فال التفسري مناط اأم ؛فقط التالوة مناط يف هذا أن الظاهر: الشيخ

   .مبتدعا يكون ال أن

 لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا((  تعاىل: قوله هي الكلمات )) كلمات ربه من آدم ىفتلق((  :تعاىل قولهالسائل : 
 ظلمنا ربنا((  ما قال اهللا قولوا هذه الكلمات  أنه اآليات ظاهر لكن))  الخاسرين من لنكونن وترحمنا لنا تغفر

  ؟...))  أنفسنا

  العلماء عند املشهور هو هذاالشرط بما هو  ،يقول أن شرط هو ما أي نعم نعم:الشيخ 

  ما هو الدليل على أن اهللا عزوجل ألقى إليه؟:السائل  

   . ى نعمومتلق ىملق له يكون نأ البد التلقي ربه من تلقاها  :الشيخ 

  ؟ اهللا اأباحه اليت الطيبات ضابط هو ما))  الطيبات لكم أحل((  تعاىل قوله يف:السائل  



 كل والفوضى، االختالف أيضا اإلنسان واستلذه طاب ما طيبات كونه من يلزم إذا ألننا :يقال رمبا هذا:الشيخ 

 أمل ؛الصراصري مثل خبيث هذا ويقول اجلراد يأكل ال من الناس من أن تعلم ملأ ..ال يقول وهذا طيب هذا يقول

،  فقط الطيبات إال أحل ما شريعته لكمال انه عينامل ؛ لكنميكن وال طيب أنه يري من فيه اآلن الدخان أن تعلم

   . هذا املعىن

  النار؟ بفناء الناس من أحد قال هل: السائل 

 أبدا العاملني رب وقال هذا قال أحدا أن لو أرأيت  طيب  ؟ذا قال أحد ؟ذا قال أحد ؟ تأبيدة لعدم :الشيخ 

 ترأيو  ،هفوام من العلماء بعض هفوات من تعترب هذه أن قيقةيف احل وهلذا من نصدق نعم انتهى ؟ تقول ماذا

 هإن قال حىت شدةهذا ب انتقد قيمال البن العليل شفاء كتابعلى   اهللا رمحه سعديال الرمحن عبد لشيخنا اتعليق

 ؛ضعيف قول هذا أن والشك فال ؛ له تصرأن ين قيمال البن ينبغي ال هذا ومثل نبوة صارم ولكل كبوة جواد لكل

   نعم؟ أي عرفت؟ أبدا تفنيان ال موجودتان فيها كلها واجلماعة السنة أهل عقائد جتد وهلذا

 حيمل هل خبيثة أشجار من أي اخلبائث من أما والبصل الثوم يف وسلم عليه اهللا صلي النيب قول ورد: السائل 

  ؟ الظاهر اخلبث غري آخر خبث علي هنا اخلبث

  . ةهكري رائحة أجراها من ؟خبث من بلى، ما فيه شك: الشيخ

    ؟)) الخبائث عليكم يحرم (( :تعايل قوله باآلية االستدالل يصح هل: السائل

اشرب سيجارة  .رأسكإذا . اهللا شاء ما يقول خبيث يقولون ما هو يشربونه الذينال ما يصح هذا؛ الشيخ :

   . ..  والدواران يروح عنك

  ؟اخلبث الشرعي: السائل

 اآلن يف اهللا شاء ما ضارة قلت إن والبصل بالثوم جئناقلت الرائحة  إن يف الشرع  ما ... : اخلبث الشرعيالشيخ 

 جيب قد الدخان شرب إن العلماء أول ما طلع قال بعض...ما يثبت.ز وهلذا رأيت الناس أصح من يشربونناس 

هو  إال يصلي أن  يستطيع وال خدا  جارةيالس شرب عن لتأخره إنسان كان لو مثال قال اإلنسان ىعل وجوبا

 قلنا محده ملن اهللا مسع يقول أو اكرب اهللا يقول يعرف ما اكرب اهللا لاقو  دخل لو اآلن ضيق قتو وال الدخان يشرب

  .املنقور جممع يف أظن أنا رأيت نعم يشربأن  هذا ىعل جيب

  ...: السائل

 عنه حيذرون وهلذا ؛منه واللثية الرئوية السرطانية أمراض من كثريا وأن ضرر أنه ىعل األطباء اتفق اآلن ال: الشيخ 

 يف حىت ممنوع أبدا دخانال من امتنعوا  تحدةامل الواليات مساء حاذوا إذا أم الطيارين مجيع عن متواترا نقال وبلغين



 الذي يتطاير من الدخان وان ضرر نهإ أثبتوا ألم ؛باتا منعا فممنوع واألسواق املطاعم يف أما نعم أي أجوائهم

 أنه إطالقا إشكال عندي يف ما إشكال عندنا يف ما ألن ؛يستنشقه الذي عن فضال  جدا مضر هذا ةار يجالس

 لكن شيء فيها ما واحلالل الدخان من أكثر اإلنسان عليها ينفق ميكن أشياء فيه املال ومسألة ؛احملرمات من

  انتهى الوقت   . واقع ضرره

 فَاْرَهُبونِ  َوِإيايَ  بَِعْهدُِكمْ  ُأوفِ  بَِعْهِدي َوَأْوُفواْ  َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الِتي نِْعَمِتيَ  واْ اذكر  ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا(( : الطالب
قاً  َأنَزْلتُ  ِبَما َوآِمُنواْ ) 40( َما ُمَصدلَ  َتُكونُواْ  َوالَ  َمَعُكمْ  لايَ  َقِليالً  ثََمناً  بِآيَاِتي َتْشتَـُرواْ  َوالَ  ِبهِ  َكاِفرٍ  َأوَوِإي 

 الزَكاةَ  َوآتُواْ  الصَالةَ  َوَأِقيُمواْ ) 42( تـَْعَلُمونَ  َوَأنُتمْ  اْلَحق  َوَتْكُتُمواْ  بِاْلَباِطلِ  اْلَحق  تـَْلِبُسواْ  َوالَ ) 41( فَاتـُقونِ 
ُلونَ  َوَأنُتمْ  َأنُفَسُكمْ  َوتَنَسْونَ  بِاْلِبر  اسَ الن  َأتَْأُمُرونَ ) 43( الراِكِعينَ  َمعَ  َوارَْكُعواْ    ))تـَْعِقُلونَ  َأَفالَ  اْلِكَتابَ  تـَتـْ

 بعهدكم أوف بعهدي وأوفوا عليكم أنعمت التي نعمتي وااذكر  إسرائيل يبني(( :عزوجل اهللا يقول :  الشيخ

  .إسرائيل بين إىل اخلطاب اهللا يوجه فلذلك ليهودا من قبائل املدينة ويف مدنية تعلمون كما السورة هذه ))

  ؟ الفوائد بقيت : الطالب

   كفروا)) والذين من (( ؟ أين مناآلية اليت قبلها؟  الشيخ :

   ))خالدون فيها هم النار أصحاب أولئك بآياتنا وكذبوا كفروا والذين (( قبلها اليت اآلية فوائد من طيب 

 اتصفوا فان النار أصحاب هم والتكذيب الكفر الوصفني هذين مجعوا الذين أن :الكرمية اآلية هذه فوائد من

 أن سبق الكفر وهنا ؛النار أصحاب من ويكون يكفر أنه اآلية غري ىأخر  جهة من الدليل دل فقد بأحدمها

  .لخربل بالنسبة والتكذيب لعملل بالنسبة الكفر وقلنا هشرحنا

 أولئك : ((لقوله ؛النار يف خملدون الوصفني ذين اتصفوا الذين هؤالء أن:  الكرمية اآلية هذه فوائد من 
  . صاحبه ملن املالزم هو والصاحب ))النار أصحاب

 يبني(( :قال مث   معلومة ثالثة مواضع يف اهللا صرح وقد  أبدا فيها خالدون أم ظاهرها أن:  اآلية فوائد ومن. 
 أوالد وأوالده إبراهيم أبوه وإمساعيل إبراهيم فجده ،إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب ؟ من هو إسرائيل  ))إسرائيل

 مث ومن ،والبغضاء والعداوة الفنت بينهم حيصل عم بين كانوا إسرائيل وبنو العرب كان وهلذا ؛إسرائيل لبين عم

  . منهم وسلم عليه اهللا صلي حممدا  كان ملا العرب ىعل إسرائيل بينأعين  حسد

 ألن وذلك ،بأعمالكم وهااذكر و  بألسنتكم وهااذكر و  بقلوبكم وهااذكر  )) عليكم أنعمت التي نعمتي وااذكر (( 

 النعم مجيع فيعم فمضا مفرد )) نعمتي(( :وقوله.  واجلوارح واللسان القلب :الثالثة باألمور يكون يتناول الشكر

 يَا(( :والسالم الصالة عليه موسى هلم قال العاملني ىعل فضلهم كثرية بنعم إسرائيل بين ىعل تعاىل اهللا أنعم وقد



)) اْلَعاَلِمينَ  ِمنَ  َأَحًدا يـُْؤتِ  َلمْ  َما َوآتَاُكمْ  ُمُلوًكا َوَجَعَلُكمْ  َأنِْبَياءَ  ِفيُكمْ  َجَعلَ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللهِ  نِْعَمةَ  وااذكر  قـَْومِ 

   . ))عليكم أنعمت لتيا(( :وقوله


